
Alma de mulher em corpo de homem
Jesus nos ensinou: “Não julgueis para não serdes julgados”.Segundo O Livro dos Espíritos, não existe homem nem mulher. Eu ESTOU homem, assimcomo poderia ESTAR mulher. O espírito não tem sexo. E a mesma fonte afirma que, comocentelhas divinas que somos, precisamos encarnar com a finalidade de chegar à perfeição quenos levará a Deus.Encarnação é uma existência na carne. O que é pó – o corpo físico - ao pó voltará, mas oEspírito imortal encarna várias vezes, isto é, reencarna várias vezes. Uma só encarnação nãoé suficiente para adquirirmos todo o conhecimento necessário que nos leve à perfeição. Deusnos dá tantas oportunidades na carne quantas forem necessárias ao nosso aprendizado. Coma reencarnação, expiamos as tarefas mal cumpridas e isso favorece o melhoramento progressivoda humanidade. É a justiça divina.A experiência da sexualidade na Terra é bastante material. Com frequência, nos apegamosàs circunstâncias e, esquecidos da essência, nos deixamos levar pelo prazer e pela sensualidade,negligenciando nosso real objetivo. Segundo a questão número 200 de O Livro dos Espíritos,os espíritos mantêm relacionamentos não como os entendemos na Terra, porque isso dependedo organismo físico. O que existe entre eles é amor e simpatia fundados na identidade dosentimento.Quando se apresentam aos encarnados, os espíritos o fazem sob a personalidade maisconveniente, inclusive pela vestimenta, que facilite que sejam reconhecidos. Pessoas comhabilidades muito diferentes das comumente atribuídas ao seu sexo, sugerem que elas devemter sido adquiridas em vidas anteriores, quando vivenciaram a experiência no sexo oposto.Se hoje estou encarnado na condição de homem, como pai, filho, irmão ou amigo, é porqueo corpo masculino é o que melhor atende ao propósito de minha atual encarnação. É como seeu fosse um ator de teatro que, depois de bastante treino, me saísse muito bem em determinadopapel. Meu diretor, que quer o melhor para mim, insistirá em que eu represente outros papéisa fim de diversificar minhas habilidades e de ter mais oportunidades em várias peças. Se eunão recusar e enfrentar o desafio, serei um ator mais completo.O ator Paulo Autran disse certa vez que seu papel preferido era aquele que lhe davam, porsignificar uma oportunidade de encarar desafios. Algumas vezes, o ator, por mais que seempenhe em evitar que isso ocorra, traz para o novo papel modos e trejeitos do personagemque interpretou anteriormente. Na reencarnação isso também pode acontecer: o indivíduoestá aprendendo novos papéis, novas formas de se portar; muitas vezes é difícil incorporá-lase ele desempenha sua vida sob a influência de vidas anteriores.

É na erraticidade que o espírito escolhe encarnar em corpo de homem ou demulher?
Quando mais esclarecido, o espírito se torna disponível ao plano espiritual para encarnarsob a forma em que puder ser mais útil, sem escolher papéis ou estabelecer condições,aceitando a encarnação da forma que for necessária à sua evolução. Os espíritos superioresnão colocam sobre nossos ombros nenhuma cruz mais pesada do que possamos carregar,ainda que ela seja pedida por nós. Segundo O Livro dos Espíritos, aquele que encarnar semprecomo homem aprenderá apenas a visão masculina da realidade e desconhecerá o enfoquefeminino. Além disso, a união de um espírito com determinado corpo pode ser imposta, bemcomo as diferentes provas, quando ele ainda não estiver apto para escolher com conhecimentode causa.

Como lidar com os “erros” de sexualidade?
No livro Sinal verde, André Luiz recomenda que não julguemos ninguém no tocante àsexualidade, e sim que consultemos nosso íntimo para verificar se não incorreríamos no mesmocomportamento se tivéssemos oportunidade. Ou seja, respeitemos a manifestação sexual dooutro e não julguemos os supostos “desajustes”, porque não sabemos exatamente o que vai naalma do outro e nem conhecemos suas necessidades reencarnatórias.No livro Evolução em dois mundos, André Luiz informa que foram necessários muitosmilhares de anos para que a espécie humana adquirisse, em seu corpo físico, a definição dagenitália adequada para a expressão do sexo.



Os primeiros corpos eram assexuados, depois se tornaram hermafroditas e finalmentechegaram à condição humana que conhecemos.A libido, como chamou Freud, essa força sexual que está no homem e na mulher, é umaforça criativa, que muitas pessoas sublimam. Foi o caso de Chico Xavier. Uma vez, ele estavadando uma entrevista para a imprensa e, olhando para uma jovem, leu no seu pensamentoque ela questionava como podia um homossexual como ele ser um líder espiritual.Chico aproximou-se dela e disse: “Isso que a senhora está pensando a meu respeito não écorreto. Eu não sou homossexual. Nunca tive relações sexuais nem com homens nem commulheres; eu não vim para isso, não sinto essa necessidade. Eu vim para o trabalho espiritual.Peço perdão se minha aparência a incomoda. A mulher começou a chorar, pediu perdão,abraçou-o e se transformou em uma grande divulgadora do Espiritismo.Em seguida, Chico explicou a ela que essa energia, que na maioria das pessoas serve para areprodução, consolidando o relacionamento dos casais, no caso dele convergia para o trabalho,era sublimada para o trabalho de psicografia. No livro Vida e sexo, Emmanuel esclarece: “OEspírito se revela no plano físico pelas tendências que apresenta”, ou seja, vivemos na condiçãode homem ou de mulher conforme as tarefas que precisamos realizar.
E quando há o conflito de identidade?

Não obstante a fisiologia estar perfeita, muitas vezes o espírito deseja assumir atitudes nãocompatíveis com sua condição corporal. No livro Cristo espera por ti, psicografado por WaldoVieira, companheiro de Chico Xavier em muitas obras da literatura espírita, o Espírito Honoréde Balzac nos relata a história de Carlota, que encarnou na condição de uma mulher linda -cabelos castanhos, olhos faiscantes, gestos delicados.Envolvente, encantadora e carismática, seduzia a cada olhar e usava a beleza em causaprópria, extorquindo tudo o que podia dos homens que caíam a seus pés. Ela queria usurpardeles tudo o que a riqueza lhe poderia dar. Voltou depois como uma médium de efeitos físicose intelectuais, e também usou da mediunidade em causa própria. Fazia previsões, mistificava,prometia ajuda dos espíritos para quem a consultava - tudo em troca de bens materiais.Naufragou e desencarnou tragicamente,Retornando ao plano espiritual na condição de espírito sofredor, habitou regiões umbralinasaté que, finalmente, suplicou a ajuda divina. Orou com humildade e fervor e obteve aoportunidade de reencarnar. Quando o Espírito Zéfiro lhe deu a notícia de que ela reencarnariaem um corpo de homem, Carlota pediu que isso não acontecesse porque, se viesse comohomem, cometeria desatinos. Seu desejo era voltar em corpo de mulher para se casar, terfilhos, ser dócil e gentil. Ela já havia desperdiçado essas oportunidades anteriormente, porém,e agora deveria voltar em corpo masculino porque somente assim conseguiria progredir. Zéfirolhe explicou que aflições maiores lhe estariam reservadas se ela voltasse na condição de mulher.Então, nossa personagem, alma de mulher em corpo de homem, volta para servir a Jesus.A publicação do livro Alma de mulher em corpo de homem, com base no relato mediúnicode Balzac - cujo conteúdo doutrinário é riquíssimo -, tem como objetivo resgatar para o grandepúblico a mensagem contida nessa inesquecível lição de espiritualidade.
A homossexualidade como condição transitória

Com esse livro, não criticamos nem defendemos a homossexualidade; apenas a colocamoscomo condição transitória para o espírito harmonizar sua evolução perante as leis divinas.Tivemos um aluno, na Federação Espírita de São Paulo, que pensou em suicídio quando opai descobriu suas tendências homossexuais. Ele havia feito de tudo para combatê-Ias,inclusive namorando mulheres, mas não conseguia estabelecer um relacionamentoconvencional. Enfrentando a questão, auxiliado por psicólogos espíritas e pelas elucidaçõesda Doutrina, nosso aluno conseguiu alcançar o equilíbrio espiritual. Hoje, trabalha em umacasa espírita, onde é um dos devotados trabalhadores.Encarnando sucessivamente, ora como homem ora como mulher, o espírito encontrará, nasomatória dos atributos de ambos, a fusão perfeita, a centelha divina com a qual atravessaráo cosmo na direção de Jesus, rumo ao Pai.

* Síntese da palestra realizada na Seara Bendita, em 3 de outubro de 2010
Afonso Moreira Júnior Conselheiro da Federação Espírita
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Sexo e preconceitos
Preconceito, por definição, é a opinião ou o conceito formado

antecipadamente, sem ponderação ou conhecimento dos fatos; por extensão,
julgamento ou opinião sem levar em conta argumentos contrários.

Em geral, posturas preconceituosas estabelecem-se em uma maioria em relação a uma
minoria, e decorrem de nossa ignorância sobre a diversidade característica de um mundo de
provas e expiações. Em nosso estágio atual, as diversidades de corpos, situações sociais,
econômicas e regionais, entre outras, têm origem nas diferenças dos graus evolutivos entre
Espíritos que formam a nossa humanidade espiritual.

A igualdade manifesta-se no processo da criação e as diferenças decorrem das várias fases
do nosso progresso. Em estágios de maior evolução, a semelhança entre Espíritos acentua-se
gradativamente pelo entendimento das leis divinas e pela consciência da necessidade de seu
cumprimento, estabelecendo uma rota única através do universo em direção a Deus.

Preconceitos geram dor e sofrimento para suas vítimas, e aqueles que causam o mal,
alimentando a cultura do ódio com atitudes preconceituosas, podem necessitar da educação
através de reencarnações compulsórias em grupos de minoria. De acordo com a lei de ação e
reação, isso Ihes trará o desenvolvimento moral que os fará compreender que nas relações
humanas a igualdade é fundamental, porque nos leva a reconhecer direitos iguais a todos,
respeitadas as diferenças entre as almas - espíritos encarnados manifestando na matéria as
suas características como Espíritos.

Na visão espírita, a sexualidade assume dimensões universais, pois define a força sexual
como a base de criação do Espírito em todos os planos de vida. Em O livro dos espíritos, em
resposta à questão número 200: “Os Espíritos têm sexo?”, esclarecem os Espíritos: “Não como
entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica (...)”. Referem-se os Espíritos
à visão limitada de sexo que desenvolvemos quando encarnados. Ela se concentra no ato
biológico, que assume preponderância em razão da densidade da matéria, manifestada no
erotismo, que é somente parte das forças sexuais manifestada no fluido vital, já que, à luz da
Doutrina Espírita: “A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade
positiva ou passiva dos princípios e dos seres é manifestação cósmica em todos os círculos
evolutivos, até que atinjamos o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades equilibram-
se no seio da divindade.’”o condicionamento criado pela mídia leva-nos a situar o sexo
exclusivamente nos órgãos sexuais. Entretanto, o sexo nesse sentido estrito é apenas uma das
inúmeras manifestações da energia sexual que “... é princípio universal e acha-se inserido em
toda a manifestação do universo”.’

É fundamental desmistificar o sexo, o que significa “... o esforço para compreender a força
sexual, a fim de usáIa com dignidade e proveito próprio”.2 Em outras palavras, o equilíbrio
virá quando conseguirmos, finalmente, exteriorizar, por meio do ato sexual, apenas o amor
que já sentimos em relação ao parceiro ou parceira, o que representará a evolução necessária
em relação ao momento atual, em que se busca no sexo, na grande maioria dos casos, o prazer
físico da mera satisfação de instintos.

Afetividade e lealdade
Na visão espírita, sexo define-se como “... atributo não apenas respeitável, mas

profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle”.3 Educação e controle
significam o exercício das funções sexuais, entre as quais a biológica, dentro do princípio
moral básico do “amar o próximo como a nós mesmos”, refreando os nossos impulsos e
buscando os laços de afetividade e lealdade que devem estar presentes em todas as relações
humanas e, principalmente, nas relações sexuais.

A manifestação da sexualidade- força criadora do Espírito - no ato sexual físico é a
consequência dos sentimentos que governam os pensamentos e as ações. São os sentimentos
que encadeiam a atuação da lei de ação e reação; suas características específicas estabelecem
os atenuantes e agravantes em todas as suas manifestações. Nesse aspecto, todos os seres
humanos são passíveis de cometer erros ou acertos no exercício da sexualidade - sejam eles



heterossexuais, homossexuais ou bissexuais, de acordo com os sentimentos que os movem à
prática do sexo.

Na atualidade, o grande desafio na área da sexualidade é a educação de heterossexuais e,
em especial, do sexo masculino, no mundo todo, mas, principalmente, em países de cultura
machista - entre eles o Brasil -, onde os abusos do sexo são considerados comportamentos de
autoafirmação de masculinidade em razão do materialismo que determina os valores sociais.
A questão da infidelidade, por exemplo, embora socialmente condenada, é vista dentro da
citada cultura machista como comportamento “aceitável” e até “honroso” - tolerada, inclusive,
por esposas e parceiras materialmente dependentes.

Embora estejamos diante de um comportamento que decorre do estágio evolutivo da
humanidade espiritual ligada a um mundo de provas e expiações, como espíritas não podemos
deixar de lado a necessidade de educar-nos e de educar as pessoas que estão caminhando
conosco na atual existência. E a melhorforma de educação será sempre o exemplo de adequação
do nosso comportamento às leis morais trazidas por Jesus ao cenário da Terra.

O preconceito em matéria de sexo se estabelece dentro da própria sociedade. Ela alimenta
a prostituição e trata as prostitutas como verdadeiro “lixo social”, sem ver nelas Espíritos
dignos de respeito e amparo, já que nada mais são do que Espíritos, como todos o somos
também, na luta constante contra as adversidades da vida, buscando pelos reajustes o
necessário processo de educação.

Importante ainda destacar a exploração da pobreza, que se manifesta na prostituição
infantil, muito presente em várias regiões do Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde,
se o nosso país mantiver o ritmo atual de providências para acabar com essa chaga moral,
conseguiremos atingir o objetivo provavelmentepasmem! - no ano 3640.
Quem somos nós?

A ausência de educação sexual leva à observação, na criança e no jovem, dos sentimentos
homofóbicos que geram perseguições e violência contra homossexuais e prostitutas, o que só
se explica pela nossa ignorância em relação aos objetivos da vida e ao que realmente somos
perante Deus e o universo.

Em relação à homossexualidade - campo onde mais se manifesta a ignorância, inclusive no
meio espírita - a ciência busca explicações, sem encontrá-las, na genética, na sociologia e na
psicologia. À luz do Espiritismo, as causas do homossexualismo, em todas as suas formas,
são diversas. Entre as causas inatas, a paridade sexual; o desequilíbrio no perispírito gerado
por abusos da sexualidade por heterossexuais - manifestado na reencarnação seguinte pela
seleção de espermatozóide que não representa a característica sexual do Espírito decorrente
de vidas sucessivas no mesmo sexo -; e ainda, citada por Emmanuel na extraordinária obra
Vida e sexo, a homossexualidade por escolha. Esta última é a opção de Espíritos que, para
desenvolver tarefas para sua evolução e de grupos na matéria, formam o corpo físico em sentido
oposto ao psiquismo sexual manifestado pela inftuência das reencarnações no mesmo sexo.
Fazem isso justamente para evitar os compromissos gerados por família, visando a maior
dedicação às citadas tarefas com o direcionamento das forças sexuais na sua realização. Cita
Emmanuel que: (...) Espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na
elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, (...)
rogam (...) internação no corpo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica
pela qual transitoriamente se definem (...).3

Reencarnações no mesmo sexo em vidas sucessivas definem as inclinações femininas ou
masculinas do espírito por inftuência da matéria e são impropriamente citadas como
psiquismo sexual. A hipótese caracteriza a reencarnação no homossexualismo como a
adaptação do espírito em sexo oposto à linha de existências sucessivas em que vinha se
desenvolvendo para a sua evolução. Kardec, em artigo na Revista Espírita (1866), cita a
expressão “anomalia aparente” referindo-se sem dúvida à visão limitada e preconceituosa da
sexualidade que os Espíritos encarnados mantêm, voltada apenas para o ato biológico do
sexo. “Aparente” neste sentido para os encarnados, mas parte da lei do progresso no processo
da reencarnação; não como anomalia, mas como condição evolutiva do espírito nas existências
sucessivas como homem ou mulher.



Nesse sentido, continua Emmanuel: “A coletividade humana (...) aprenderá que os conceitos
de normalidade e anormalidade deixarão a desejar quando se tratar, simplesmente, de sinais
morfológicos (...).”

O aspecto moral deve ser destacado em qualquer comportamento que se manifeste no plano
da matéria, e nada mais é do que o reftexo do sentir através do pensamento. Observe-se que
o desequilíbrio que se manifesta nas diversas taras e perversões - pedofilia, masoquismo,
sadismo -, na infidelidade e em outras formas anômalas de manifestação da sexualidade nada
mais é do que o produto da animalidade que ainda carregam consigo Espíritos de evolução
primária.

Os desvios da presente encarnação de crianças por adultos do mesmo sexo - e as pesquisas
apresentam dados alarmantes sobre abusos de crianças não por estranhos, mas pelos próprios
pais naturais -, podem gerar a homossexualidade durante a reencarnação.

No jogo da delinquência a que se entregam heterossexuais - conforme cita Emmanuel-,
encontramos outra causa que nos parece muito comum: a reencarnação de contenção no
homossexualismo, como oposição à tendência aos abusos verificados em reencarnações
anteriores na heterossexualidade.
Contenção da Sexualidade

Reencarnação de contenção porque o simples fato de se estar vivendo como parte de um
grupo de minoria, que recebe o impacto do preconceito manifestado no grupo de maioria, já
é uma prova difícil de ser vivenciada em nosso plano de vida, gerando perturbaçõese, em
alguns casos, até idealizações suicidas. Ainda a considerar, como contenção da sexualidade,
as dificuldades de relacionamento que ocorrem na atualidade entre parceiros que se buscam
do ponto devista também sexual, observadas tais dificuldades inclusive na heterossexualidade.

Quanto à diversidade, é fundamental desenvolver a compreensão necessária em relação às
pessoas que sentem, pensam e comportam-se de maneiras diversas das nossas, o que não
significa que estejamos sempre certos e as demais pessoas, erradas. “Julgamento” não se
justifica do ponto de vista espírita. Para tanto, necessitaríamos conhecer as existências
anteriores e as experiências e vivências que encadearam os sentimentos, pensamentos e ações
na vida atual, com suas circunstâncias agravantes e atenuantes. Como não temos esse
conhecimento, a justiça manifestada na retidão e reconhecendo os direitos iguais, observadas
as diferenças, é a posição moral recomendada.

Em matéria de comportamentos diferenciados em relação ao sexo, lembremos a lição
extraordinária de Emmanuel convidando-nos “a não atirar a primeira pedra...” pois “... não
dispomos de recursos para examinar as consciências alheias e cada um de nós, ante a sabedoria
divina, é um caso particular, em matéria de amor, reclamando compreensão.”3

Entendemos que neste assunto merece consideração especial a tendência - inclusive no
meio espírita - de psicanalistas que ainda seguem as diretrizes de Freud. Em pleno século
XXI, fazem afirmações dogmáticas sobre tratar o homossexualismo como distúrbio mental,
quando há muitos anos a Organização Mundial de Saúde afirma que não se trata de doença, e
sim forma de comportamento.
A confusão para os espíritas

A principal questão que confunde os espíritas a respeito do homossexualismo é o mito de
que ele é uma opção ou escolha do ser humano; neste caso, um espírito encarnado que,
totalmente masoquista, “decide” integrar um grupo de minoria (estima-se em 10%da população
mundial). Enfrenta a dificuldade da manifestação da sexualidade, justamente porque sofre o
preconceito da maioria heterossexual e por existir um menor número de pessoas com essa
tendência, o que dificulta a identificação de parceiros. Na atualidade, evitam-se os termos
“opção” ou “escolha”; em âmbito mundial, o mais correto é “orientação”.

Importante entender que se trata apenas de mito, já que a verdade é a existência de uma
tendência - na grande maioria dos casos irreversível nesta existência - para a qual não existem
terapias. Por essa razão, nos organismos de proteção aos direitos humanos, apontam-se como
violência as tentativas de reversão dessa condição.



Outro mito citado frequentemente é aquele que coloca no homossexual a prova ou a expiação
relacionada ao trabalho para sublimar o sexo, ou seja, deixar de exercitar a sexualidade no
ato físico. Inicialmente, é importante considerar que o ato físico é apenas manifestação dos
sentimentos e pensamentos. Na manifestação física do sexo, em qualquer tipo de orientação
sexual, encontramos sentimentos negativos ou positivos. A prova ou a expiação, como já citado,
se manifesta na existência em grupo de minoria.

Sublimação, no sentido de se direcionar as forças sexuais para criações em outros planos,
depende de educação - e é alternativa válida -, seja para heterossexuais ou homossexuais.
Entretanto, trata-se de um processo de educação de reversão do magnetismo sexual para
outras finalidades, já que temos as experiências desastrosas da sublimação imposta pela
religião, motivando os estupros e a pedofilia por toda a parte.

Em qualquer relação entre seres humanos o fundamental é que haja respeito mútuo,
fidelidade, sinceridade, paciência, dedicação e amor.
A compreensão como solução

A compreensão do sexo, na visão espírita, elimina a ignorância que gera os preconceitos e,
em especial, os sentimentos homofóbicos que promovem violência por toda a parte. A
qualidade de vida de pessoas que vivem em grupos minoritários vai depender, basicamente,
da educação dos grupos de maioria.

Aos espíritas, cabe negar os preconceitos sem medo. André Luiz, em Sexo e destino,
esclarece que: “... no mundo porvindouro os irmãos reencarnados, tanto em condições
normais quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade no
mesmo nível de dignidade humana...”.

Que se trata de “... erro lamentável supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante
as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas” e
convida o indivíduo a fugir às aberrações e aos excessos que podem ser praticados seja qual
for a orientação sexual.

No futuro, a nossa evolução levará à eliminação da polaridade sexual - sexos diferentes -
que, neste momento, é essencial às experiências de que necessitamos para o nosso progresso.
A diversidade que observamos neste momento - inclusive em sexualidade - tenderá a
desaparecer quando tivermos no Espírito um único ser em equilíbrio energético. Em O
espiritismo e os problemas humanos, os autores Deolindo Amorim e Hermínio Miranda
observam que “... em espíritos de elevada condição evolutiva (...) não há mais predominância
de uma polarização sobre a outra, e sim um redirecionamento na utilização da energia como
um todo”.

O importante para nós, espíritas, é estarmos cientes das grandes transformações por que
passa o mundo e de que o Espiritismo - como doutrina de natureza moral e, portanto’l social
- deve estar sempre presente, levando a todos 0s esclarecimentos necessários sobre essas
transformações.

É importante que cada um se reconheça como um Espírito que, neste momento, ainda de
forma limitada, já adquiriu a sua emancipação intelectual a partir da liberdade de consciência
que decorre do nosso estágio evolutivo. Em consequência, cabe a todos o direito e o dever de
meditar sobre o assunto abordado, diante das próprias experiências e conhecimento, com o
objetivo de extrair do processo de raciocínio pessoal os próprios conceitos. Afinal, neste
momento, ainda que emancipado intelectualmente, ninguém é “dono da verdade”.
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A família diante do homossexual

Em primeiro lugar, vamos nos entender quanto à nomenclatura que será utilizada ao longo
deste artigo. Ao usarmos a expressão “filho homossexual” estaremos nos referindo a filhos e
filhas indistintamente. Nosso propósito é, essencialmente, pensar sobre alguns aspectos muito
frequentes nas famílias de homossexuais.

Indiscutivelmente, quando um filho informa a seus pais e irmãos sobre sua condição de
homossexual, ocorre uma reação de susto, tristeza, negação, rejeição ou, muitas vezes,
execração (“Se isso for verdade, você não é mais meu filho!”). Esse tipo de reação já foi mais
comum. Hoje, felizmente, a família busca uma forma de lidar com o inesperado. Por que
inesperado?

Porque nenhum pai ou mãe imagina descobrir um dia que seu filho vai seguir um caminho
diferente do que segue a maioria dos homens e mulheres comuns e, com isso, enfrentar os
inevitáveis preconceitos que a sociedade carrega. Passado o primeiro impacto e havendo um
sincero amor na família, esse filho será amado como merece. E deve ser amado, pois ele é um
ser humano que ama, chora, ri, trabalha, colabora, participa, estuda, festeja como qualquer
outro. Mesmo que tudo isso seja verdade, contudo, a família questiona, tenta investigar e
costuma perguntar: “O que te levou a fazer esta escolha?”.

Destacamos o termo “escolha” porque nos lembramos de um homossexual que disse no
consultório: “As pessoas acham que fazemos uma escolha, mas eu digo que é uma condição.
Já tentei gostar de alguém do sexo oposto, mas foi impossível”. Depoimento semelhante já
ouvimos outras vezes, de outros homossexuais, e podemos afirmar com segurança que uma
das maiores necessidades do indivíduo em qualquer tamília é a aceitação.

Para que essa aceitação seja realmente vivenciada, é necessário que todos se libertem de
uma de nossas maiores fontes de sofrimento - a preocupação com o que os outros vão dizer.
Esse trabalho interior de libertação é fundamental em todas as situações, mas é imprescindível
na questão da homossexualidade.

Outro aspecto muito comum, invariavelmente trazido por homossexuais, é o sentimento
de culpa - por entristecer os pais, por contrariar um padrão social e, quando religioso, por
pensar que desagrada a Deus. O sentimento de culpa põe uma pessoa para baixo e, nesse
caso, costuma ser alimentado pela falta de compreensão ou pelo desejo de que um milagre
modifique essa realidade. A culpa destrói qualquer um, e é particularmente pesada para o
homossexual, levado a sentir-se culpado justamente por aqueles que ama e de quem espera
carinho e compreensão.

É claro que estamos falando aqui de filhos homossexuais que socialmente são pessoas
absolutamente comuns na sua forma de vestir, conversar, participar, e que podem ser tão
simpáticos e queridos quanto os filhos, sobrinhos e amigos heterossexuais. Não pensamos
que uma família deva aceitar um comportamento ostensivo ou desafiador de um filho
homossexual, como não aceitaria a agressividade de um filho heterossexual. Estamos falando
do sentimento dolorido de um filho amoroso, leal, amigo que, não obstante, se sente “estranho”
entre os seus. Tudo o que ele deseja é continuar sendo o filho que sempre foi.

É importante que outro ponto seja lembrado. A tendência é que as mães sejam as primeiras
a ser informadas, pois os filhos (assim como as filhas) temem a reação do pai; e carregar o
“segredo” torna-se um fardo pesado para as mães. Há um grande alívio sempre que a verdade
possa ser posta à mesa. Convidamos as famílias a se unirem em nome do amor e respeito
entre uns e outros para, juntos, viverem com sucesso a experiência terrena. Se pais e filhos
estiverem unidos, vivenciando verdadeira camaradagem e respeito mútuo, estarão aptos a
calar a crítica alheia e a exemplificar que a vida é maior que uma, condição sexual.

Acreditamos, contudo, ser importante deixar aqui uma recomendação: se um filho muito
jovem se afirma homossexual, é válido motivá-Io a buscar uma terapia. Expressando-se
livremente e com todo o respeito de um bom profissional, ele poderá perceber se aquela é,
realmente, sua condição ou se se trata de uma escolha emocional por imaturidade,
envolvimento afetivo de uma amizade maldirecionada, carência mal percebida, entre tantas



outras possibilidades que podem ser descobertas. Se, no entanto, essa for a condição real de
um filho, então, sem dúvida,  o  caminho é naturalidade, diálogo, carinho e aceitação.

Pode ocorrer que os pais se defrontem com a rejeição dos outros filhos, que, imaturamente,
se envergonhem de ter um homossexual na família. Duplo trabalho para esses pais - acolher a
experiência diferente de um e a revolta dos demais. Com a certeza de que nenhuma tarefa é
maior que o ombro de cada um e de que nunca estamos sós - pois Jesus envia sempre um
mensageiro para nos inspirar se soubermos confiar no Plano Maior -, pais e filhos têm a chance
de um bom entendimento.
Com frequência, o homossexual tem preconceito em relação a si mesmo. E sofre com isso.
Criar a oportunidade para que ele fale de sua condição e de seus sentimentos é, no mínimo,
uma caridade da família para com ele. Pensemos nisso. Se for alvo do preconceito de alguém,
posso escolher afastar-me dessa pessoa; se o preconceito for de mim para comigo, como posso
me afastar? Dá para entender o sofrimento?
O entendimento supõe, porém, que não estamos falando do travesti, do homossexual que
quer chamar a atenção sobre si e agredir possíveis preconceituosos (isso seria assunto para
outro artigo), mas do homossexual que não coloca uma etiqueta em sua testa, como o
heterossexual não precisa colocá-la na sua. Estamos falando do cidadão comum, trabalhador,
amigo, prestativo e que, por uma condição pessoal, é homossexual. O que a família pode fazer
por esse filho é deixar claro o quanto ele pode ser uma pessoa construtiva, realizada, importante
para a família e a sociedade se souber viver com dignidade  como, aliás, todos devemos viver.
Parece-nos oportuno concluir com as palavras de Emmanuel, em Vida e sexo: “Observadas as
tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de
experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra
instrução à maioria heterossexual.
E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje
para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida
eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do
amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de Justiça e Misericórdia. Isso porque
todos os assuntos nessa área de evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência
de cada um.”
Para que essa aceitação seja realmente vivenciada, é necessário que todos se
libertem de uma de nossas maiores fontes de sofrimento - a preocupação com o
que os outros vão dizer 31 -
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